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Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et anmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om den beskyttede beskæftigelse. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den ind-
samlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Lene Sørensen 
Partner   Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 5158 6105 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: lesor@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. OPLYSNINGER 

Generelle oplysninger 

Navn og Adresse: Dagcenteret Christianehøj, Christianehøj 193-195, 2860 Søborg 

Leder: Lisa Skov-Awad 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens § 104 

Antal pladser: 100 pladser, jf. oplysninger på Tilbudsportalen. Aktuelt er 113 borgere visiteret til tilbud-
det. 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 21. september 2022, kl. 09.00 til 12.30 

Deltagere i interviews: 

• Forstander og souschef 

• Tre medarbejdere 

• Tre borgere 
 

Tilsynet fik rundvisning i tilbuddet, og tilsynet blev afsluttet med kort tilbagemelding til ledelsen. 

Tilsynsførende:  

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver 
Manager Merete Boe Dahl, socialrådgiver  

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Forstander er tiltrådt 1.2.2022 og oplyser, at første fokusområde har været tilbuddets dokumentations-
praksis. Der var ikke etableret et elektronisk dokumentationssystem, da forstander tiltrådte, men det er 
nu etableret i tilbuddet. 
Ledelsen redegør for, at tilbuddet har påbegyndt arbejdet med en strategiplan for de næste fem år 
med fokus på ledelsesstilen i tilbuddet. Ledelsen uddyber, at i den forbindelse skal både medarbejdere 
og borgere inddrages.   

Ledelsen oplyser, at tilbuddet aktuelt er optaget af kvalificering af den skriftlige dokumentation. Tilbud-
det har fået nyt dokumentationssystem, og medarbejderne har været på kursus i systemet.  

Ledelsen angiver, at tilbuddet snarligt får en IBG-skærm (en interaktiv touchskærm). Borgerne kan tilgå 
en app, der understøttes af samme system, og som bidrager til borgernes selvstændighed og behov for 
struktur. Borgerne kan her se fotos fra tilbuddets sociale arrangementer, få overblik over tilbuddets ak-
tiviteter og til- og framelde sig dagens måltid.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er fulgt op på de seneste anbefalinger fra tilsynet. 

1. Tilsynet anbefaler, at der foreligger mål for alle borgerne, samt at der dokumenteres systema-
tisk med fast interval.  
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Ledelsen redegør for, at tilbuddet arbejder målrettet med kvalitetssikring af den skriftlige dokumenta-
tion i en kontinuerlig proces. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer et tidssvarende og reelt dokumentationssystem, der er 
tilgængeligt for alle medarbejdere, og som systematiserer dokumentationen. 

Tilbuddet har implementeret et nyt dokumentationssystem, som skal sikre en systematisk og tidssva-
rende dokumentation. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Gladsaxe Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Dagcenteret Christianehøj. BDO er 
kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem 
interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Dagcenteret Christianehøj understøtter borgernes trivsel og ud-
vikling gennem tilbud om en bred vifte af aktiviteter og samvær.  

Tilbuddet har i sin indsats relevant fokus på rehabilitering, borgernes ressourcer og medbestemmelse. Til-
buddets ledelse og medarbejdere har en anerkendende tilgang til borgerne, hvilket bidrager til høj trivsel 
og øget mestringsevne hos borgerne. Tilbuddets ledelse er i en proces, hvor tilbuddets faglige tilgange er 
under redefinering. Tilbuddets dokumentation har i kraft af nyt elektronisk system og ledelsens indsats fået 
et løft. Tilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan kvalificere den skriftlige dokumentation med hand-
leanvisninger og metodebeskrivelser.  

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen i tilbuddet er udviklingsorienteret og bidrager med faglighed, enga-
gement og nærvær til en helhedsorienteret indsats. Endvidere vurderer tilsynet, at medarbejderne er en-
gagerede, fagligt kompetente, og at de bidrager til faglig udvikling af indsatsen i tilbuddet. Målgruppesam-
mensætningen giver anledning til anbefaling om, at tilbuddet fremadrettet bør optimere den faglige profil 
med flere pædagogfaglige kompetencer.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

1

2

3

4

5

Målgruppe, metoder og
resultater

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og
beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Organisation og ledelse

Kompetencer

Fysiske rammer
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der i tilbuddets dokumentation beskrives konkrete handleanvisninger og fag-
lige metoder til understøttelse af opnåelsen af de opstillede delmål for borgerne. 

2. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder målrettet med definering og implementering af relevante 
faglige tilgange og metoder henset til målgruppens behov. 

3. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt fremadrettet er fokus på et øget behov for pædagogfag-
lige kompetencer i tilbuddet. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og resultater 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad lever op til indikatorerne 

Tilbuddets målgruppe er primært borgere med erhvervet hjerneskade og bor-
gere med fysiske og psykiske udfordringer, som også kan profitere af indsatsen. 
Fælles for borgerne er, at de har behov for et dagtilbud med fokus på rehabili-
tering.  

Ledelsen redegør for, at tilbuddet arbejder neuropædagogisk som overordnet 
tilgang. Tilbuddet arbejder med afsæt i viden om, fx hvor borgernes skader 
sidder i hjernen, og hvordan tilbuddet bedst kan udvikle og understøtte bor-
gerne i deres trivsel. Ledelsen oplyser, at der er fokus på, hvilke tilgange, der 
fremadrettet skal være i tilbuddet henset til målgruppens forskellige behov. 
Ledelsen har en vision om eklektisk at trække relevante tilgange og metoder 
ud og tilpasse dem til den enkelte borger. I den forbindelse er tilbuddet ved at 
udarbejde et metodekatalog, som ifølge ledelsen vil styrke den faglige indsats 
i tilbuddet. Tilbuddet er funderet i en neuropædagogisk faglig tilgang, der me-
todisk udmøntes i rehabilitering. Medarbejderne giver praksiseksempler på, 
hvordan de arbejder rehabiliterende og støtter borgerne i at tage del i hverda-
gens opgaver i det omfang, borgerne kan. Medarbejderne uddyber, at de har 
fokus på at skubbe lidt til borgernes oplevelse af egne evner og formåen og un-
derstøtter derved borgernes selvstændighed. Medarbejderne er opmærksomme 
på at tilrettelægge indsatsen individuelt på den enkelte borgers præmisser. De 
har fokus på at yde indsatsen ud fra en anerkendende tilgang med afsæt i bor-
gernes nærmeste udviklingszone. Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse 
med indsatsen, og at de modtager den rette støtte og hjælp.   

Ledelsen og medarbejderne oplyser, at tilbuddet har fået nyt dokumentations-
system, som de for nylig har taget i brug. Tilbuddet er aktuelt i gang med at 
overføre borgernes dokumentation fra fysiske hængemapper til det nye elektro-
niske system, hvilket ifølge ledelsen bliver en lang proces, som vil tage tid. Le-
delsen redegør for, at det tidligere alene var ledelsen og de to ergoterapeuter, 
der dokumenterede i forhold til borgernes mål og udvikling. Denne proces er 
ændret således, at alle medarbejderne nu skal dokumentere indsats og udvikling 
for borgerne. Ledelsen redegør for, at medarbejderne har taget positivt imod 
de nye tiltag, og medarbejderne sidemandsoplæres af tilbuddets ergoterapeuter 
i en systematisk dokumentationspraksis. Tilbuddet udarbejder delmål for den 
enkelte borger på baggrund af indsatsmål fra visiterende kommune. Tilsynet 
gennemgår tre stikprøver af den skriftlige dokumentation og kan konstatere, at 
der i alle tilfælde er skrevet konkrete målbare delmål. Der er ikke beskrevet 
succeskriterier, medarbejderindsats og borgerindsats, ligesom der ikke er be-
skrevet faglige tilgange i forhold til indsatsen.  

Ledelsen redegør for, at tilbuddet har indført kontaktpersonordning, hvor alle 
medarbejdere har fået en rolle som kontaktperson til et antal borgere. Det har, 
ifølge ledelsen, affødt faglige drøftelser i forhold til at definere ansvaret i kon-
taktpersonordningen, herunder kontakt med pårørende og myndighed. Tilbud-
det samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, her-
under fx myndighedsrådgivere, hjemmevejledere, sundhedshuset og hjemme-
plejen.  
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Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejderne lægger vægt på, 
at dialogen med borgerne skal være respektfuld, og de tilpasser dialogen med 
borgerne ud fra den enkelte borgers behov. Generelt giver borgerne udtryk for, 
at de trives i tilbuddet, og borgerne understreger, at de bliver mødt i øjenhøjde.  

Borgerne understreger, at de har fået venner i tilbuddet. Borgerne udtrykker 
stor tilfredshed med medarbejderne, der beskrives som positive og engagerede, 
hvilket har en afsmittende effekt. Borgerne inddrages i beslutninger vedrørende 
eget forløb og hverdagen i tilbuddet. Ledelsen, medarbejderne og borgerne re-
degør for, at borgerne formelt har indflydelse gennem brugerrådet, og der af-
holdes kaffemøder, hvor de kan komme med ønsker og forslag.  

Borgerne giver udtryk for, at ledelsen og medarbejderne er lyttende, og at de 
tager deres idéer og forslag seriøst.  

Medarbejderne redegør for, at de har opmærksomhed på borgernes fysiske og 
mentale sundhed, og borgerne har gennem tilbuddet adgang til sundhedsydelser 
som fx fysioterapi. Borgerne fortæller, at det er betydningsfuldt, at de får støtte 
og hjælp til træning til både krop og mental træning gennem tilbuddet. Bor-
gerne har mulighed for at købe et sundt måltid. De udtrykker stor anerkendelse 
af tilbuddets mad, som de oplever er god og velsmagende.  

Medarbejderne redegør for, hvordan de forebygger konflikter, fx ved at guide 
og støtte borgerne i forbindelse med uoverensstemmelser borgerne imellem. 
Borgerne fortæller, at medarbejderne er hurtige til at lukke ned for konflik-
terne, hvis de opstår, hvilket de finder trygt. Der har ikke været tilfælde af 
magtanvendelse gennem flere år. Medarbejderne er bekendte med gældende 
regler og procedurer for magtanvendelse.  

Tema 3: 

Aktiviteter og  
beskæftigelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med 
relevante aktiviteter og træning. Aktiviteterne er skemalagte og understøtter 
et helhedsorienteret perspektiv, hvor der er fokus på både fysisk og mental træ-
ning. Medarbejderne redegør for, at borgerne ofte har behov for forudsigelig-
hed, og den enkelte borger bestemmer selv, hvad hverdagen skal indeholde. Der 
er fokus i tilbuddet på, at det er borgernes hverdag 

Det samlede aktivitetstilbud indeholder fx fysisk træning, kognitiv træning, kre-
ative sysler, quiz, debat og aktuelle etiske emner. Medarbejderne redegør for, 
at der ofte kommer aktiviteter ud af fællesprojekter, og dette bidrager til en 
fællesskabsfølelse blandt borgerne. Det kan fx være at lave quiz eller spille spil 
sammen.  

Borgerne er meget tilfredse med bredden i tilbuddet, og de værdsætter veksel-
virkningen mellem fysisk og mental træning. Der er indlagt pauser i løbet af 
dagen, hvor der er mulighed for, at borgerne også kan hvile. Borgerne tilkende-
giver, at de bliver udfordret og anerkendt i forhold til at prøve nye ting, fx 
fortæller en borger, at han har prøvet at male, og det er han blevet rigtig glad 
for.  

Omkring hverdagen i tilbuddet redegør medarbejderne for, at de yder hjælp til 
at understøtte borgernes ressourcer, og at de arbejder rehabiliterende, fx i for-
bindelse med træning, hvis en borger ikke kan trampe med sine ben, så opfor-
dres borgeren til at klappe i sine hænder, mens de andre tramper. Medarbej-
derne beskriver, at de holder øje med, hvordan borgerne har det, og hvis der er 
tegn på, at der er noget, som er svært i de daglige aktiviteter, så taler de med 
borgerne om det, Desuden oplever medarbejderne, at ros og anerkendelse er 
med til at højne borgernes motivation.  
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Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Der arbejdes relevant med udvikling af borgernes selvstændighed og sociale 
kompetencer. Det sker primært gennem aktiviteter, hvor borgerne udfordres til 
at prøve nye opgaver. Der tales med borgerne om deres indbyrdes kommunika-
tionsform, og der gives støtte til at rede trådene ud, når borgerne bliver uenige 
eller kede af noget. Medarbejderne redegør med praksiseksempler for, at de 
yder støtte til borgernes selvstændighed, fx understøttes borgerne i at kunne 
tage emner op til debatindlæg. Medarbejderne fortæller, at de også er opmærk-
somme på at sammensætte grupperne, så borgerne matcher hinanden, og flere 
borgere har derigennem fundet venskaber i tilbuddet.  

Borgerne tilkendegiver, at de har venskaber i tilbuddet, og de beskriver, at de 
har et godt fællesskab i tilbuddet. Ligeledes kan det konstateres, at der i den 
skriftlige dokumentation er fokus på at understøtte borgernes selvstændighed 
og relationer i opsatte delmål. Medarbejderne er opmærksomme på at gøre bor-
gerne bekendte med, hvad der foregår af aktiviteter i byen og på den måde 
understøtte deres inklusion i nærmiljøet.  

Tema 5: 

Organisation og 
ledelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddets ledelse er organiseret med forstander og souschef, og de har samlet 
set relevant uddannelse samt erfaring med ledelse og målgruppen. Ledelsen re-
degør for, at der er en klar opgavefordeling mellem forstander og souschef, som 
medarbejderne giver udtryk for, er tydelig og hensigtsmæssig. Tilbuddets for-
stander har uddannelsesbaggrund som socialpædagog. Derudover har hun en di-
plomuddannelse i ledelse og en kandidatgrad i socialt arbejde. Souschefen er 
uddannet social- og sundhedsassistent og har mange års praksiserfaring i arbej-
det med målgruppen.  

Medarbejderne giver udtryk for, at tilbuddets forstander har bidraget til at til-
buddet har fået et tidssvarende løft. Medarbejderne oplever, at der er et godt 
arbejdsmiljø, og at samarbejdet med ledelsen er præget af tillid og et fælles 
fokus på borgernes trivsel og udvikling. Ledelsen har fokus på at holde medar-
bejderne fagligt opdaterede med ny viden på området.  

Tilbuddet har fastlagte teammøder hver uge for medarbejderne, hvor de har 
mulighed for at drøfte de enkelte borgeres udvikling og trivsel, fx op til levering 
af statusrapport til myndighed. Medarbejderne har dagligt mulighed for indbyr-
des sparring og løbende drøftelser. Tilbuddet anvender ikke fast ekstern super-
vision, men der er fokus på at have faglig sparring ved de ugentlige teammøder. 
Ledelsen oplyser, at der har været udskiftning af to medarbejdere siden sidste 
tilsyn. Ledelsen oplyser, at sygefraværet er lavt. Det efterlader indtryk af, at 
det er en forholdsvis stabil medarbejdergruppe, hvilket er hensigtsmæssigt hen-
set til borgernes behov for genkendelighed og struktur.  

Tema 6: 

Kompetencer 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad lever op til indikatorerne.  

To medarbejdere er uddannede ergoterapeuter, og enkelte medarbejdere har 
en sundhedsfaglig baggrund som fx social- og sundhedshjælper. De øvrige med-
arbejdere har andre faguddannelser og erfaring, der er relevante for de aktivi-
teter og hold, de varetager, fx som håndarbejdslærer eller klejnsmed. Fælles 
for medarbejderne er, at de har erfaring i arbejdet med målgruppen.  

Borgerne tilkendegiver, at medarbejderne møder dem i øjenhøjde, og at de får 
den relevante støtte af kompetente medarbejdere. 

Medarbejdernes kompetencer afspejles i samspillet med borgerne, idet tilsynet 
observerer, at borgerne bliver mødt med anerkendelse, tydelig kommunikation 
og opmuntring til selvstændigt at løse deres opgaver.  
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Ligeledes er det tydeligt, at ledelsen er synlig og nærværende for borgerne. Der 
er ikke ansat pædagogfaglige medarbejdere i tilbuddet. Ledelsen tilkendegiver, 
at det er et ønske, at der på sigt kan ansættes pædagogfagligt personale for at 
styrke den faglige indsats i tilbuddet endnu mere. Dette er vægtet i bedømmel-
sen af temaet.  

Tema 7: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddet har til huse i en bygning i to etager, som består af flere rum til akti-
viteter, hvor borgerne kan hvile, hvis de trænger til en pause i løbet af dagen. 
Tilbuddet råder over en have, der i indretningen er tilpasset målgruppen, bl.a. 
med gangstativer, som borgerne kan benytte til træning. Tilbuddet råder over 
et stort fællesrum, som binder huset sammen, og der er lavet opdeling af rum-
met i flere sektioner med borde og sofaer. Dette giver borgerne mulighed for at 
til- og fravælge fællesskabet. Ved rundvisningen opleves der en god stemning i 
tilbuddet, som i høj grad afspejler et miljø, som er tilpasset målgruppens sær-
lige behov, og som borgerne profiterer af at færdes i. Borgerne giver udtryk for, 
at de finder de fysiske rammer velegnede, og de fremhæver, at der er elevator 
i tilbuddet, som gør, at de kan færdes på egen hånd.  
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4. VURDERINGSSKEMA 

Nedenfor ses BDO’s vurderingsskala, som understøtter rapportering på indikatorniveau.  

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.   

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.  

SCORE: 1 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
kunne afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.  
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 

 

  

 

 


